ESTUDO BÍBLICO
PROFESSOR
LIÇÃO 04
A AUTORIDADE DE JESUS CRISTO EM SUA VIDA
Quando atribuímos o título de Senhor a alguém, o que queremos dizer
com isto? Muitos dirão que é por sinal de respeito em virtude da idade ou
posição que a pessoa possui. Na antigüidade, quando alguém era chamado de
Senhor, isto queria dizer que ele era dono, proprietário. Jesus Cristo ao ser
chamado de Senhor se torna dono, proprietário e nós somos seus servos; e um
servo tem que cumprir a vontade do seu Senhor.
Havia um tipo de servo que tinha orelha furada eram chamados de
“doulói”, eles pegavam um martelo com um prego e picotavam as orelhas num
sinal de total fidelidade a um único senhor, eles só aceitavam servir outro
senhor caso o senhor dele falecesse. (Êxodo 21:5,6)
A palavra senhor no grego “kurios”, ela transcende o sentido de dono e
proprietário; quando alguém era chamado de “kurios”, ou seja, senhor, ele além
de ser o seu dono era o seu deus, por isso que os imperadores romanos exigiam
esse tratamento e quem não dissesse isto era condenado à morte.
O Apóstolo Paulo diz que é um “doulói” do “kurios” Jesus Cristo.

1. Quais são os títulos de Jesus Cristo em:
1.1. Atos 10:36?

Senhor de todos.
1.2. Apocalipse 19:16?

Rei dos reis e Senhor dos senhores.
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2. Em Filipenses 2:9-11:
2.1. Jesus é Senhor dos senhores porque Deus deu-lhe um nome que é...
(versículo 9)

Sobre todos os nomes.
2.2. O que todos que já viveram terão que fazer um dia? (vs. 10,11)

Toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Todo joelho se
dobrará para adorá-lo, inclusive o diabo terá que fazer isto.
Aplicação: O diabo terá que dobrar os joelhos também?
2.3. Você dobrará seus joelhos espontaneamente ou forçado?

3. De acordo com I Coríntios 6:19,20:
3.1. Como nós nos tornamos possessão de Deus?

Porque fomos comprados.
3.2. O que devemos fazer por causa disto?

Glorificar a Deus.

4. Quando recebemos a visita de alguém muito importante qual é a
nossa primeira preocupação com a casa? (I Coríntios 6:19-20)

Deixá-la limpa. Segundo este texto o nosso corpo é a habitação
do Espírito Santo, por isso que devemos deixá-lo limpo. Porque não devemos
ter vícios? Porque estaremos destruindo a habitação de Deus. Não é a religião
que proíbe, mas a consciência de preservarmos a morada de Deus.

5. Se nós fomos comprados por um bom preço, qual foi o preço
pago pela nossa salvação? (I Pedro 1:18,19)


Nem com ouro nem prata, mas com sangue inocente de Cristo.
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6. Para que Cristo se torne o Senhor da sua vida, basta apenas
chamá-lo de Senhor, Senhor? (Mateus 7:21,22,23)

Você até pode realizar milagres no nome de Jesus, mas se você
não obedecê-lo, ele não te conhecerá.

7. O que é necessário fazer para que Jesus Cristo nos reconheça
como seus servos? (Lucas 6:46)


Fazer o que Ele manda.

Aplicação: Geralmente quando alguém passa em frente a uma igreja,
cemitério, costumam fazer o sinal da cruz. Ao mesmo tempo em que está
fazendo o sinal da cruz se passar uma mulher vem maus pensamentos, o
jogador de futebol faz o sinal da cruz antes do jogo e durante o jogo não age
de acordo com a cruz. Não adianta rezar e fazer tudo errado.

8. O que Jesus deseja que você faça? (Lucas 9:23)


1º- negar a si mesmo; 2º- Tomar a sua cruz a cada dia; 3º- Seguí-

lo.
Aplicação: Desses três passos, qual é o mais difícil? Negar a si mesmo é o
mais difícil, é o primeiro passo para ser salvo porque envolve humildade, “os
humildes herdarão o Reino de Deus”, abrir mão de seus direitos mesmo
estando certo. Depois disso, tomar a cruz ninguém carregará a sua, mas com
Cristo, ela fica mais leve, e ele nos ajuda à segui-lo.

9. Em Lucas 5:27,28, encontramos um exemplo de um homem que
obedeceu esta ordem de Jesus. Quem era ele? Ele se importou em
deixar seu bom emprego, ficou preocupado com sua família, amigos,
religião?

Levi era seu nome. Ele abandonou tudo e seguiu a Jesus. Este
homem tornou-se escritor de um dos evangelhos, ele foi o apóstolo Mateus.
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10. Qual é o único sacrifício que Deus pede para nós? (Romanos
12:1)

Estarmos na sua casa (Igreja) para cultuá-lo. Ele quer um culto
inteligente, ou seja, que eu saiba o que estou fazendo e que eu esteja
cultuando de uma maneira verdadeira.
Aplicação: Quando você vai a igreja, você vai para assistir ou prestar um
culto a Deus? O culto quem assiste é Deus, o culto é um momento de um
único espectador. Nós prestamos culto a Deus, ele olha o meu coração e a
minha disposição em adorá-lo.

11. Em II Coríntios 5:15, quando consideramos o que Cristo fez
por nós não devemos mais viver para nós , mas sim para Jesus Cristo
que morreu e ressuscitou por nós .
12. Como deve ser o viver de um cristão verdadeiro? (Colossenses
3:23,24)


Fazer seus trabalhos diários com toda disposição, porque tudo o
que fizermos, primeiramente estamos fazendo para Deus.
Aplicação: Quem é o seu patrão, para quem você trabalha? Quando
temos consciência de que tudo que nós fazemos é para Deus, como
trabalhamos? Se temos essa consciência, não nos sentiremos decepcionados
com as pessoas por não reconhecerem o nosso trabalho.

13. De que forma deve viver um cristão? (Colossenses 1:10)


Dignamente.

Aplicação: Você ensina algo e faz outro. As pessoas que te conhecem
olham suas atitudes e portanto o que você faz soa tão alto que impede que
elas ouçam o que você fala.

14. Se Jesus Cristo é o nosso Senhor, qual deve ser nosso hábito
sincero quando planejamos qualquer coisa? (Tiago 4:13-15)

Devemos nos habituarmos em descobrir a vontade de Deus em
oração nos nossos planos, pois tudo pertence ao Senhor. Se Deus quiser,
faremos isto ou aquilo.
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